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Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/109
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.06.08.
Iktatószám: 9787/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Teljesítés helye: 8992 Bagod, Kossuth L. u. 15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BMT Mérnöki Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51117122
Postai cím: Bíró Márton Út 38
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kajári Attila
Telefon: +36 92795217
E-mail: zalaegerszeg@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/elerhetoseg-zala
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/elerhetoseg-zala

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000809542019
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II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8992 Bagod, Kossuth L. u. 15.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 8992, Bagod, Kossuth L. u. 15., 490/1, ingatlanon található Bagodi Fekete István Általános Iskola 
felújítása és bővítése. 
A fejlesztés során a földszinti felújításokon túl az épület bővítésre is kerül, az elhelyezendő 
helyiségek az új emeleti szinten kapnak helyet: 805,66 m2. 
A tetőszerkezet és tetőfedés bontását követően új monolit vb. födém készül, mely fogadja az emelet 
felmenő szerkezeteit, pilléreket, falazatot, és ezután az új zárófödémet is, mely szintén monolit vb. 
szerkezet, összesen. 368 m3. beton, 45,78 t. betonacéllal. 
A meglévő teherhordó szerkezetekre kerülő többletteher miatt az alap megerősítése szükséges 
szakaszos aláalapozással: 105 m3. A teherhordó falazatokban a kisebb nyílások kiváltására 
előregyártott kerámia burkolatú nyílásáthidalások kerülnek elhelyezésre: 147 db., míg azokon a 
helyeken, ahol ez nem lehetséges monolit vb. vagy acélszerkezet: IPE 330-1,78 t, IPE 240-0,23 T, HEA 
200-0,4 t. Az emeletráépítés külső határoló (vázkitöltő) falai, akárcsak a belső teherhordó falak 30 
cm vtg-ú falazóblokkból készülnek: 758 m2. A földszinti megszűnő nyílások befalazása a 
homlokzaton 25 cm vtg-ban: 91 m2. 
Válaszfalak általános helyeken:12,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek 
egyszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési 
segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett 
hőszigeteléssel: 324 m2. 
Válaszfalak tantermek mellett:15,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek 
kétszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési 
segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett 
hőszigeteléssel: 340 m2. 
Előtétfalak:10,0 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez előtétfalak készülnek egyszeres 
tartóvázzal, egyoldali két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal
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felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel:
105 m2. 
Kazettás álmennyezeti rendszer készül. 
Közlekedő terekben látszóbordás álmennyezet, 40 cm-es raszterben, 40x180x1,5 cm méretű
kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 172 m2. 
Általános helyiségekben látszóbordás álmennyezet,60 cm-es raszterben, 60x60x1,5 cm méretű
kiemelhető lapokkal, Start lapfelülettel, RAL 9010: 83 m2. 
Vizes helyiségekben látszóbordás függesztett álmennyezet készül, 60 cm-es raszterben, 60x60x1,5
cm méretű kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 59 m2. 
Monolit álmennyezet fém vázszerkezettel, 50 cm bordatávolsággal, födémhez rögzítve, illetve 
födémtől függesztve, egy réteg 12,5 mm vtg. normál gipszkarton építőlemez borítással, vizes 
helyiségekben impregnált kivitelben, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az
illesztések és csavarfej helyek glettelésével: 1.386 m2. 
A tervezett emeletráépítés miatt új fa tetőszerkezet készül, gyakorlatilag két egymásra merőleges
nyeregetető, 30 fokkal, hagyományos fa fedélszerkezettel: 1.080 m2. A talpszelemenek és a
taréjszelemenek 15*15 cm., a szaruzat 10*15 cm., a fogópárok 5*15 cm., és a torokgerendák 10*15 cm.
méretűek. A galériás rész felett hő-és füstelvezető tetősík ablakok lesznek 78*140 cm-es méretben,
3 rétegű, ragasztott biztonsági üveggel: 7 db. 
Az elkészült fedélszékre egyenes vágású hornyolt tetőcserép a tervezett a rendszerhez tartozó
kiegészítő kúp-, szellőző-, és hófogó elemével együtt. A cserépfedés alá 
páraáteresztő és - vízlepergető tetőfólia lehelyezése szükséges : 1.080 m2. A függőeresz- és a
lefolyócsatorna bevonatos acéllemez, a lefolyócsatorna d=120 mm átmérővel: 102 m., az
ereszcsatorna d=150mm átmérővel: 178 m. készül, ereszszegély lemez 25 cm kiterített szélességű:
170 m. A zöldtetők attikafalán kétvízorros fallefedés készül 80 cm kiterített szélességben: 119 m. 
A homlokzati nyílászárók fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag szerkezetek min. 4
légkamrás profillal (Uw= 1,15 W/m2K): 54 db. 
Tervezett főépület bruttó alapterülete: 1211,34 m2 
Meglévő tornaterem bruttó alapterülete: 636,24 m2 
Tervezett kerékpártároló bruttó alapterülete: 76,94 m2 
Összes tervezett bruttó beépített alapterület: 1924,52 m2 
Főépület hasznos alapterülete: 
- pinceszint: 69,38 m2 
- földszint: 963,59 m2 
- emelet: 805,66 m2 
Összesen: 1838,63 m2 
Tornaterem hasznos alapterülete: 664,01 m2 
Kerékpártároló hasznos alapterülete: 76,94 m2 
Mindösszesen hasznos alapterület: 2579,58 m2 
AK felhívja a T.Ajánlattevők figyelmét a karakterkorlátra, hogy a teljes közbeszerzési mennyiséget a
műszaki leírás tartalmazza

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00116

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

09049 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: BMT Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22691411
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 52/A földszint
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@bmtzrt.t-online.hu
Telefon: +36 202200537
Internetcím(ek): (URL) www.bmtzrt.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 470495910
Pénznem: HUF
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VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8992 Bagod, Kossuth L. u. 15.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 8992, Bagod, Kossuth L. u. 15., 490/1, ingatlanon található Bagodi Fekete István Általános Iskola 
felújítása és bővítése. 
A fejlesztés során a földszinti felújításokon túl az épület bővítésre is kerül, az elhelyezendő 
helyiségek az új emeleti szinten kapnak helyet: 805,66 m2. 
A tetőszerkezet és tetőfedés bontását követően új monolit vb. födém készül, mely fogadja az emelet 
felmenő szerkezeteit, pilléreket, falazatot, és ezután az új zárófödémet is, mely szintén monolit vb. 
szerkezet, összesen. 368 m3. beton, 45,78 t. betonacéllal. 
A meglévő teherhordó szerkezetekre kerülő többletteher miatt az alap megerősítése szükséges 
szakaszos aláalapozással: 105 m3. A teherhordó falazatokban a kisebb nyílások kiváltására 
előregyártott kerámia burkolatú nyílásáthidalások kerülnek elhelyezésre: 147 db., míg azokon a 
helyeken, ahol ez nem lehetséges monolit vb. vagy acélszerkezet: IPE 330-1,78 t, IPE 240-0,23 T, HEA 
200-0,4 t. Az emeletráépítés külső határoló (vázkitöltő) falai, akárcsak a belső teherhordó falak 30 
cm vtg-ú falazóblokkból készülnek: 758 m2. A földszinti megszűnő nyílások befalazása a 
homlokzaton 25 cm vtg-ban: 91 m2. 
Válaszfalak általános helyeken:12,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek 
egyszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési 
segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett 
hőszigeteléssel: 324 m2. 
Válaszfalak tantermek mellett:15,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek 
kétszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési 
segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett 
hőszigeteléssel: 340 m2. 
Előtétfalak:10,0 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez előtétfalak készülnek egyszeres 
tartóvázzal, egyoldali két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal 
felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 105 
m2. 
Kazettás álmennyezeti rendszer készül. 
Közlekedő terekben látszóbordás álmennyezet, 40 cm-es raszterben, 40x180x1,5 cm méretű 
kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 172 m2. 
Általános helyiségekben látszóbordás álmennyezet,60 cm-es raszterben, 60x60x1,5 cm méretű 
kiemelhető lapokkal, Start lapfelülettel, RAL 9010: 83 m2. 
Vizes helyiségekben látszóbordás függesztett álmennyezet készül, 60 cm-es raszterben, 60x60x1,5 
cm méretű kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 59 m2. 
Monolit álmennyezet fém vázszerkezettel, 50 cm bordatávolsággal, födémhez rögzítve, illetve
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födémtől függesztve, egy réteg 12,5 mm vtg. normál gipszkarton építőlemez borítással, vizes 
helyiségekben impregnált kivitelben, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az
illesztések és csavarfej helyek glettelésével: 1.386 m2. 
A tervezett emeletráépítés miatt új fa tetőszerkezet készül, gyakorlatilag két egymásra merőleges
nyeregetető, 30 fokkal, hagyományos fa fedélszerkezettel: 1.080 m2. A talpszelemenek és a
taréjszelemenek 15*15 cm., a szaruzat 10*15 cm., a fogópárok 5*15 cm., és a torokgerendák 10*15 cm.
méretűek. A galériás rész felett hő-és füstelvezető tetősík ablakok lesznek 78*140 cm-es méretben, 3
rétegű, ragasztott biztonsági üveggel: 7 db. 
Az elkészült fedélszékre egyenes vágású hornyolt tetőcserép a tervezett a rendszerhez tartozó
kiegészítő kúp-, szellőző-, és hófogó elemével együtt. A cserépfedés alá 
páraáteresztő és - vízlepergető tetőfólia lehelyezése szükséges : 1.080 m2. A függőeresz- és a
lefolyócsatorna bevonatos acéllemez, a lefolyócsatorna d=120 mm átmérővel: 102 m., az
ereszcsatorna d=150mm átmérővel: 178 m. készül, ereszszegély lemez 25 cm kiterített szélességű: 170
m. A zöldtetők attikafalán kétvízorros fallefedés készül 80 cm kiterített szélességben: 119 m. 
A homlokzati nyílászárók fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag szerkezetek min. 4
légkamrás profillal (Uw= 1,15 W/m2K): 54 db. 
Tervezett főépület bruttó alapterülete: 1211,34 m2 
Meglévő tornaterem bruttó alapterülete: 636,24 m2 
Tervezett kerékpártároló bruttó alapterülete: 76,94 m2 
Összes tervezett bruttó beépített alapterület: 1924,52 m2 
Főépület hasznos alapterülete: 
- pinceszint: 69,38 m2 
- földszint: 963,59 m2 
- emelet: 805,66 m2 
Összesen: 1838,63 m2 
Tornaterem hasznos alapterülete: 664,01 m2 
Kerékpártároló hasznos alapterülete: 76,94 m2 
Mindösszesen hasznos alapterület: 2579,58 m2 
AK felhívja a T.Ajánlattevők figyelmét a karakterkorlátra, hogy a teljes közbeszerzési mennyiséget a
műszaki leírás tartalmazza

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 470495910
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: BMT Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22691411
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 52/A földszint
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@bmtzrt.t-online.hu
Telefon: +36 202200537
Internetcím(ek): (URL) www.bmtzrt.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
„12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti
feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 470 495 910 HUF +ÁFA, azaz nettó
négyszázhetvenmillió-négyszázkilencvenötezer-kilencszáztíz forint + általános forgalmi adó,
mindösszesen bruttó 597 529 806 Ft, azaz
ötszázkilencvenhétmillió-ötszázhuszonkilencezer-nyolcszázhat forint vállalkozói díj illeti meg. A
vállalkozói díjat részletesen a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott árazatlan
költségvetés Vállalkozó által ajánlatában benyújtott árazott példánya tartalmazza (1. sz.
melléklet)
Vállalkozó 1 (egy) darab előlegszámla, 3 (három) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla
benyújtására jogosult.
Előleg számla – amennyiben Vállalkozó előleget igényel – legfeljebb a nettó vállalkozási díj
30%-a erejéig.
1. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés 25 %-os mértékénél – a vállalkozói díj 25 %-a.
2. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés 50 %-os mértékénél – a vállalkozói díj 25 %-a.
3. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés 75 %-os mértékénél – a vállalkozói díj 25 %-a.
Végszámla: a szerződés ütemterv szerinti teljesítését követően, a 100 %-ot elérő műszaki
teljesítés esetén.
Az előleg számla összege a 3. rész számlában és a végszámlában együtt, egyenlő arányban kerül
elszámolásra.
Megrendelő, mint építtető nyilatkozik, hogy a kivitelezés ellenértékének pénzügyi fedezetével
rendelkezik.”

VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
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x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben
foglaltaknak, tekintettel arra, hogy:
a) olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre
jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes
ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja
meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 470495910 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 470495910 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/04 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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